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Бр/No:16819-400 

Датум/Date:25.10.2019.  

 
 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Финансијског плана, Плана набавке за 2019. годину и Извештаја о стручној оцени 
понуда број: 16810-400 од 24.10.2019. године, доносим следећу:  
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР по критеријуму најниже понуђена цена, у поступку Јавне набавке мале 

вредности бр.1.1.14, 5/2019,  добра „Пакетна гасна котларница-гасни генератор „  према називу и 

ознаци из општег речника јавних набавки 44621220 следећем понуђачу: 

 

6.   Цим гас д.о.о. , 24000 Суботица, Јована Микића бр.56. Укупна вредност уговора износи:                                                                        

=1.179.292,00 динара /без ПДВа/.   

 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

 
На основу Одлуке директора Научног института за ветеринарство, бр. 15080-400 од 26.09.2019, 

покренут је поступак јавне набавке мале вредности добaра „Пакетна гасна котларница-гасни 

генератор „  према називу и ознаци из општег речника јавних набавки 44621220, ради закључења 

уговора о јавној набавци. 

Редни број јавне набавке у плану набавки је 1.1.14  

 

Дана 15.10.2019. године, Комисија која је формирана Решењем директора, извршила је јавно 

отварање понуда и о томе сачинила  Записник који је уручен односно достављен понуђачима.  

Позиву за подношење понуда одазвали су се следећи понуђачи, по наведеном редоследу: 
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Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 
Датум и час пријема 

понуде 

Гастец“ доо, Вршац, Ђуре Цвејића 2             2445 11.10.2019. године у 

09:40 часова 

„W-gaspro“ SZTR, Нови Сад, Хаџи 

Рувимова 54 

2446 11.10.2019. године у 

11:15 часова 

„Цим гас“ доо, Суботица, Јована 

Микића 56 

2457 15.10.2019. године у 

08:00 часова 

„Нивас Цо“ доо, Зрењанин, 

Чарнојевићева 20 

            2474 

 

15.10.2019. године у 

10:05 часова 

„Гас лидер“ доо, Врчин, Београдска 

132/б 

            2476 15.10.2019. године у 

11:40 часова 

„Енергинет“ доо, Каћ, Пролетерска 

49 и „Импацт теам“ доо, Каћ, 

Партизанска 

            2477  15.10.2019. године у 

11:42 часова 

„Унитерм Марковић“ доо, Врбас Исе 

Секицког 11 

            2478 15.10.2019. године у 

11:44 часова 

 

 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

 

Поступку отварања понуда присуствовали су следећи представници понуђача: 

Назив/име понуђача  Овлашћени представник понуђача Број пуномоћја 

„Гас лидер“ доо Милан Јелисавчић 112 

Унитерм Марковић доо Марко Марковић  

Енергинет доо Жељко Нинковић  

 

 

 

Након јавног отварања благовремено достављених понуда,  а приликом израде Извештаја о 

стручној оцени понуда Комисија је извршила преглед понуда и констатовала следеће: 
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1.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: 

 

 

Назив/име понуђача чија је понуда 

одбијена 
Разлози одбијања понуде Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Гастец“ доо, Вршац, Ђуре 

Цвејића 2 

Понуда је неприхватљива.           

У односу на тражене 

карактеристике опреме недостају 

докази о могућности управљања 

и регулације котларнице преко 

интернета као и карактеристике 

регулације температуре у односу 

на тренутну спољашњу 

температуру.Поред наведеног 

недостају докази о траженом 

плочастом измењивачу са којим 

треба да је опремљена гасна 

котларница, а који се налази ван 

гасног генератора топлоте. 

1.123.000,00 дин 

„W-gaspro“ sztr, Нови Сад, 

Хаџи Рувимова 54 

Понуда је неприхватљива.           

У односу на тражене 

карактеристике опреме недостају 

докази о могућности управљања 

и регулације котларнице преко 

интернета као и карактеристике 

регулације температуре у односу 

на тренутну спољашњу 

температуру.Поред наведеног 

недостају докази о траженом 

плочастом измењивачу са којим 

треба да је опремљена гасна 

котларница, а који се налази ван 

гасног генератора топлоте. 

1.186.470,00 дин 
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2.Критеријум за избор најповољније понуде  у поступку ЈНМВ добара, бр. 5/2019, 1.1.14 „Пакетна гасна 

котларница – гасни генератор“ je најнижа понуђена цена 

.   

 

Назив/име понуђача 
 

Количина Цена без ПДВ-а Цена  са ПДВ-а  Напомена 

  

„Цим гас“ доо, 

Суботица, Јована 

Микића 56 

 

 

 

      1 

 
 

1.179.292,00 дин 

 
 

1.415.150,40  дин 

 

„Енергинет“ доо, Каћ, 

Пролетерска 49 и 

„Импацт теам“ доо, Каћ, 

Партизанска 

 

 

      1 

 

 1.189.000,00 дин 

 

 

1.426.800,00 дин 

 

 

„Унитерм Марковић“ 

доо, Врбас Исе Секицког 

бр.11 

 

 

 

      1 

 

 

1.483.400,00 дин 

 

1.768.080,00 дин 

 

/1.780.080,00 

дин/ 

Понуђач није 
добро 

обрачунао 
цену са ПДВ, 
за рангирање 

понуда. 
Меродавна је 

цена без 
ПДВ-а 

„Гас лидер“ доо, Врчин, 

Београдска 132/б 

 

      1 
 

1.524.020,00 дин 

 

 1.828.824,00 дин 
 

„Нивас Цо“ доо, 

Зрењанин, 

Чарнојевићева 20 

 

      1 
 

1.684.406,67 дин 

 

2.021.288,00 дин 
 

 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да je најнижу цену понудио понуђач:      

Цим гас д.о.о. 24000 Суботица, Јована Микића бр.56. Понуда наведеног понуђача је 

благовремена, одговарајућа и прихватљива. 
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Сагласно члану 105. став 2. тачка 7. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је мишљења да се уговор о јавној набавци додели: 

 

                             Цим гас д.о.о. , 24000 Суботица, Јована Микића бр.56 

 
- Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача 

- Вредност уговора о јавној набавци  (без ПДВ-а): =1.179.292,00 динара 

        -    Вредност уговора о јавној набавци  (са ПДВ-ом): =1.415.150,40 динара  

 
Директор Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду  прихватио je предлог 
Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде  и донео одлуку о додели уговора као у 
диспозитиву . 
 
                                                                                                            ДИРЕКТОР  
 
                                                                                                                        др Сава Лазић, научни саветник 

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права,  
чију копију истовремено доставља Републичкој комисији  
у року од 5 дана од дана објављивања  
исте на Порталу јавних набавки. 

 
 
                                                        
                                


